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FAKULTA EKOI'VOMTCX.,I
Katedra KFU

V PLZNI

uooNocnNÍ orpr'ouovÉpnÁcp
Akad€mický lok 2012/2013

Jménostudenta:

Bc. Jakub Grůnel

sfuďjní oboř/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Témadiplomovéprácei

Řešeíídilčíchproblémůdopravní|ogistikykonkřétního
podniku

Ilodnotite|_ vedoucí

doc. Dř. Ins. Miroslev

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší'4 nejhoŤší'N-ne|ze hodnotit)
A) Definovánícílůpráce
B) Melodichýpostupv1pracovánipráce
c) Teoletický základ práce (rešeršní
část)
D) Cleíěnípláce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykovézplacovrínípráce (skladbavět, gramatika)
F) Formálnízpracovríní
práce
G) Přesnostfomulací a pláce s odbom:hnjazykem
II) Pnáces odbomouliteŤaturcu(normy,citace)
I) PÍácese zabraničnílitelaturou,úfoveňsoúmu v cizímjazyce
J) celkový posfupřešenía práce s informacemi
Iq Závěry práce ajejich formulace
L) sphění cílůpláce
M) odbomý pňnos práce (pÍoteorii, pro praxi)
N) Spolupráceautoras vedoucímpÍácea katedrcu
o) Přístupautola k řešeníproblematikypráce
P) Celkový dojem z práce
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Do Pott{lu ZČU byl zadaný t€ n Ío yýsled€ k kontroly plagiátorŠtvít:
Posouzen- ísní plagiát
Posouzen- podezielá shoda
Posouzen- je plagiát
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Na!Ťhujiklasifikovat diplomovou práci klasifikačnímstupněm:2

\.ýborně

n

Stručné
zdůvodnění
navřhovanéhokl.sifikačníhostupně:3
PÉce řeší konkrétníproblém v níÍnci ďstibuční sítě nadnrárodníspolečnosti'Cílem púce bylo
vyhodnotit altemativní vaÍianty zab€zpečení části distibučního řetězce s ohl€dem na odlišné
uspořádínískladůa konsolidaěníchoperacía z toho lTplývajícíchdopm\,1richtoků.
Kromě stávajícíhostavu rczvozu diplomant lThodnotil dvě alternativní řešení,a to především
z nákladovéhohlediska, ale takéz hleďska limitů časovédosfupnosti a dalšíchúvaho možnostech
konsolidacezakrázek.

Cíle práce byly sphěny a výsledky posk1tujímanagementufirmy řadu n.ímětupři možnýchbudoucích
úvahácho způsobechřízenídistribucel"hobl.ti.
Práceje zpracovánapřehledněa slozumitelně.
je možné
Na několikamístech
naléztdrobnépřeklepyči
formulační
nejasnosti,
kterévšaknesnižují
celkovouuroveňpráce' Spolupráceďplomantas vedoucím
práce byla na velmi dobréúrorni a práce leflektuje všechny dílčípřipomínky vedoucíhovzniklé
běhemjejíhozplacování'Nawhuji práci k obhajoběs hodnocenímvýóorzá

otázky a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajoběa:
1. Na jednom z příkladůuvedenýchv práci podrobněji rozvedte pouŽitímetody PERT při určování
časů
trvánídoÍučování
do cílovéhohubu.
2' Jak byly výsledky tétopráce akceptované
managementemspolečnosti?

V Chebu,dne 25.5. 2013

Podpishodno

Metodicképoznárnky:
' oaačt€
Úsl€dek kontroly plagiátorství,kerý jste zAda1]adoPoÍiÁ|uzČ:|Ja odůvodnětenížepři odůvodnění
klasifikačníhostupně.
' Kliknutím na pole \,YbeÍepožadovaný
kvalifikačnístupeň'
' stručnězdůvodnětenalŤho
ný klasiťrkačni
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsiihu 5 - l0 vět
' otlízry a připomínky
k bliŽšímulysvětlení při obhajobě- dvě ažři otázky.
Posudek ode'"zdejtev}.tištěníoboustranně na seketaliát KFU, FEK zČU nejPozději do 20' 5. 2013' Posudek musíbý
opatřenv|astnoÍučním
podpisen modře (pro rozeznáníoriginálu)'

